
CẨN TRỌNG!
Không sử dụng các chất tẩy
rửa dành cho đồ nội thất
hoặc các chất tẩy rửa có thể
gây ăn mòn để làm sạch
thiết bị.

11.6 Làm sạch lỗ thông khí
Sử dụng máy hút bụi để loại bỏ bông
khỏi lỗ thông khí.

12. XỬ LÝ SỰ CỐ
Vấn đề Giải pháp có thể thực hiện
Quý vị không thể bật thiết bị. Đảm bảo rằng đã cắm phích cắm vào ổ

cắm điện.

 Kiểm tra cầu chì trong hộp cầu chì (lắp
đặt trong nhà).

Chương trình không bắt đầu. Nhấn Start/Pause (Khởi Động/Tạm
Dừng).

 Đảm bảo rằng đã đóng cửa thiết bị.

Cửa thiết bị không đóng. Đảm bảo rằng đã lắp đặt bộ lọc chính
xác.

 Đảm bảo rằng đồ giặt không mắc kẹt
giữa cửa thiết bị và miếng đệm cao su.

Thiết bị ngừng trong khi đang hoạt động. Đảm bảo rằng vật đựng nước ráo nước.
Nhấn Start/Pause (Khởi Động/Tạm
Dừng) để bắt đầu chương trình lại một lần
nữa.

Thời gian chu kỳ quá dài hoặc kết quả
sấy không đạt yêu cầu.1)

Đảm bảo rằng trọng lượng đồ giặt đúng
với thời gian chạy chương trình.

 Đảm bảo rằng bộ lọc sạch sẽ.

 Đồ giặt quá ướt. Quay đồ giặt trong máy
giặt lại một lần nữa.

 Đảm bảo nhiệt độ phòng cao hơn +5°C
và thấp hơn +35°C. Nhiệt độ phòng tối ưu
là 19°C đến 24°C.

 Đặt chương trình Drying Time (Thời Gian
Sấy) hoặc chương trình EXTRA DRY
(SIÊU KHÔ).2)

Màn hình hiển thị Lỗi. Nếu quý vị muốn đặt chương trình mới,
hãy tắt và bật thiết bị.



Vấn đề Giải pháp có thể thực hiện
 Đảm bảo rằng các tùy chọn áp dụng cho

chương trình đó.

Màn hình hiển thị (ví dụ E51). Bật và tắt thiết bị. Bắt đầu chương trình
mới. Nếu vấn đề lặp lại, hãy liên hệ với
bộ phận Dịch Vụ.

1) Sau tối đa 5 giờ, chương trình tự kết thúc.
2) Có thể có một số khu vực vẫn còn ẩm khi sấy quần áo lớn (ví dụ như tấm khăn trải
giường ).

Nếu kết quả sấy không hài lòng
• Chương trình đã đặt không chính xác.
• Bộ lọc bị tắc.
• Bộ ngưng bị tắc.
• Có quá nhiều đồ giặt bên trong thiết

bị.
• Lồng quay bẩn.
• Cài đặt cảm biến đo độ dẫn điện

không chính xác ( Xem chương "Cài

đặt - Điều chỉnh mức độ ẩm của đồ
giặt còn lại" để cài đặt chính xác hơn).

• Lỗ thông khí bị tắc.
• Nhiệt độ phòng quá thấp hoặc quá

cao ( nhiệt độ phòng tối ưu là từ 19°C
đến 24°C )

13. THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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